
Høstemelding Uke 30   2019 

Velkommen til nye og gamle medlemmer! Veldig trivelig å se så mye folk på Åpen dag i går. Her 

kommer høstemelding i ny grønnsak-uke! 

 Nå kan du få grønnsakene levert i Kristiansand, Søgne eller Mandal. Nytt Vipps nr. for grønnsaker: 

Kjøp og betal – Mjåland gård øko-grønnsaker VIPPS 570844. Skriv Mandal, Kristiansand eller Søgne. 

Levering koster 100 kr. Utlevering: Kristiansand: Skråstad gård i Torridalsveien 240 hos Ole Magne 

Omdahl. Søgne: Sunnkost. Mandal: Helseboden.  Siste frist for bestilling er onsdag 10.7. kl. 16.  

Du kan plukke så mye jordbær du vil i de to feltene der tunell-taket er tatt av, nedenfor 

grønnsakåkeren. Tidligst mulig i uka er best, bærene varer ikke så lenge. Bringebærene ble plutselig 

modne. Plukk så mye du vil. De er helt til høyre i åkeren. Det er litt rips ved siden av bringebærene.  

Ta med kniv og eller saks og bøtte eller pose til å høste i.  Det meste er i åkeren, litt urter i kassene 

ved hagebordet ved åkeren, og resten er i drivhustunellen bortenfor Frivilligsentralen.  Hvis du er 

heldig, finner du en agurk i drivhustunellen, det er både slangeagurk og små sylteagurker.  

Bilde Grønnsak Enhet Hvor Hvordan Mengde pr 
andel 

 

tidligpotet En 
potet-
plante. 
Som vi 
kaller 
et 
potet-
ris 

Til venstre 
for drivhus-

tunellen med 
tomatene. 
Det står et 

greip 

Bruk greip. 
Stikk greipet 

ned litt på 
siden av 

planten og 
vipp opp. Ta 
tak i planten 
og dra  den 
opp. Sjekk 

nede i jorda så 
du får med deg 
alle som hører 

til planten 

5-10 
poteter. Ta 
med alle 
små også 

 

bringebær kurv Til høyre i 
åkeren 

Plukk små mye 
du vil. Mye 
overmodne 
bær fine til 

saft. Modner 
fort når det er 

varmt 

Plukk så 
mye du vil 

 

jordbær kurv 2 drivhus-
tuneller uten 

tak 

Det er mye 
dårlige bær 
innimellom. 
Let og finn! 

Plukk så 
mye du vil 



Bilde Grønnsak Enhet Hvor Hvordan Mengde pr 
andel 

 

krondill stk I åkeren, på 
høyre side 

Kutt av 
kronene 

Et par 

 

agurker stk I drivhus-
tunellen 

Kutt av  1 hvis du 
finner 

 

Sukkerert 
NB! IKKE 
marg-ert 
Se på 
skiltet. 
Margert er 
seige. Vi 
spiser 
ertene inni 

stk I åkeren rett 
ved 

sittegruppa  

Kutt av En neve 

      

 

brokkoli   Kutt med kniv 
under hodet. 
Det kommer 

nye små 

 

 

blomkål stk  Kutt med kniv 
under hodet. 
La resten stå. 
Det kommer 

nye små 

 

 

Løk. NB! Alt 
det grønne 
kan spises! 
Kjempefint 
til salat 

stk I åkeren  
Gule og røde 

Vri og dra opp en 

 

Gulrot. Må 
tynnes nå!  
De er små og 
kjempegode 

 I åkeren Ta en og en 
innimellom. 
Rikk litt fram 
og tilbake og 

dra 

En stor 
bunt 

 

salatløk stk I åkeren Kutt med kniv. 
Vokser opp 

igjen 

To-tre 

      



Bilde Grønnsak Enhet Hvor Hvordan Mengde pr 
andel 

 

Basilikum  
planter 
å 
klippe 
på 

I drivhus-
tunellen 

Kutt eller klipp Et par 
stilker  

 

Grønnkål blader I åkeren, 
nedover på 
høyre side 

Brekk eller kutt 
de nederste 

bladene 

8-10 blader 

 

Tomater stykker I drivhus-
tunellen 

Plukk de som 
er mest modne 

1-2 hvis du 
finner. Lite 
tomat noen 

uker 
framover 

 

Pepper-
mynte og 
andre urter 

bunt Kassene ved 
bordet 

ved åkeren 

Kutt eller klipp Fritt 

 

Ruccola bunt I drivhus-
tunellen 

Kutt eller klipp  
En bukett 

 

Salat rød 
Eikeblad.  

stk I drivhus-
tunellen 

 

Kutt eller klipp, 
ikke dra. 

Et hode 
 

 

 


